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Inleiding 
Hierbij willen wij de belanghebbenden van Kennemerhart informeren over de stappen die 
Kennemerhart zet/heeft gezet om invulling te geven aan het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld door 
het Zorginstituut. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg richt zich op de WLZ geïndiceerde 
cliënten. Daarnaast heeft Kennemerhart te maken met het Kwaliteitskader Extramurale 
Zorg, maar dat zijn landelijke partijen (ZN, ActiZ, V&VN, NPCF) nog aan het ontwikkelen.  
 
In 2017 hebben Amie en SHDH voor de fusie (per 1 januari Kennemerhart) het 
kwaliteitskader gebruikt om de samenhang te verstevigen van bestaande en nieuwe 
ontwikkelingen in de organisatie. Voor Kennemerhart geldt dat het Kwaliteitskader past bij 
de visie van de organisatie en de gestelde doelen. Algemene uitgangspunten van het 
Kwaliteitskader (cliënt als mens is het vertrekpunt, focus op samen leren, verminderen 
administratieve lasten) zijn ook aangrijpingspunten van de besturingsfilosofie, 
organisatiedoelen en het Waardigheid en Trots plan van Kennemerhart.  
 
In samenspraak met belanghebbenden (RvT, CCR, medewerkers) zijn de, voor onze 
organisatie, nieuwe elementen uit het Kwaliteitskader uitgewerkt tot accenten die we in 
2018 gaan ontwikkelen. Een groot deel van de elementen in het Kwaliteitskader waren voor 
onze organisatie niet nieuw en hebben wij kunnen verbinden aan onze ambities of wat wij 
reeds al hebben geborgd in onze werkwijzen, zoals het Kwaliteitssysteem (gebaseerd op 
PREZO).  

 
Dit kwaliteitsplan is een levend document dat samen met het kwaliteitverslag in 2018 een 
plek heeft in de planning & controlcyclus. 
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1. Profiel Zorgorganisatie 
Inwoners van Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Zandvoort, Bennebroek, 
Bentveld en omgeving kunnen met hun vragen over ouder worden en ouder zijn terecht bij 
SHDH en Amie (per 1 januari Kennemerhart). Wij bieden samenhangende diensten voor 
wonen, welzijn en gezondheid: dagbesteding, verpleging, verzorging, behandeling en 
begeleiding, hulp bij het huishouden en ondersteunende dienstverlening thuis. Dat doen we 
bij mensen thuis, in de wijk, in woonzorgcentra en verpleeghuizen.  
Kennemerhart is een fusieorganisatie tussen SHDH en Amie. Met de fusie komt de 
ouderenzorg van Amie in rustiger vaarwater. De fusieorganisatie zal het jaar 2018 gebruiken 
om de integratie vorm te geven, zodat één nieuwe organisatie ontstaat.  
Bij Kennemerhart  werken circa 1.950 medewerkers en 800 vrijwilligers. De organisatie heeft 
een omzet van € 84 miljoen.  
SHDH en Amie zijn op een andere leest geschoeid, maar werken al 2 jaar intensief samen. 
Wij willen echt één organisatie worden. Dat begint met een gezamenlijk doel. Wij beogen 
tevreden cliënten, geïnspireerde medewerkers en een gezonde organisatie. Deze doelen 
worden herkend door de medewerkers. In 2018 zetten we ons ervoor in om ze goed in te 
bedden in de gefuseerde organisatie. 
 
Zorgvisie is het kloppend hart van de organisatie 
We zoeken de verbinding in onze zorgvisie en besturingsfilosofie. Een gedragen en levende 
zorgvisie is een groot goed en geen vanzelfsprekendheid. De besturingsfilosofie is de manier 
waarop we de zorgvisie in praktijk willen brengen.  
In 2017 formuleerden wij de uitgangspunten voor de vernieuwing van onze kernwaarden, 
zorgvisie en besturingsfilosofie. Dit deden wij op basis van gesprekken met cliënten, 
familieleden en medewerkers dwars door de gehele organisatie.  
Voor de fusieorganisatie wordt door pioniersgroepen de volgende zorgvisie verder 
uitgewerkt en vertaald naar de praktijk:  
 
Onze professionals en vrijwilligers bieden liefdevolle zorg vanuit het hart.  
Kennemerhart stelt de eigen regie van de cliënt centraal. Medewerkers en vrijwilligers gaan 
bij de voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening uit van de vragen, wensen, 
mogelijkheden en levenssfeer van de cliënt en diens verwanten. De mens staat voorop, niet 
de ziekte. Hierbij zijn de waardigheid, trots, privacy en participatie van de cliënt onze 
uitgangspunten. Wij zoeken actief naar mogelijkheden om de zorg en het woonplezier 
verder te verbeteren en voeren de dialoog op basis van gelijkwaardigheid. De vraag van de 
cliënt toetsen we met compassie en professionaliteit. Kennemerhart is sociaal betrokken bij 
de zorg in de regio en geeft actief invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Kennemerhart hecht veel waarde aan de kennis, kunde, ervaring en het ontwikkelvermogen 
van onze medewerkers en vrijwilligers. Zij worden uitgedaagd om zelf mede vorm te geven 
aan de vernieuwing van onze organisatie.  
De kernwaarden daarbij zijn: 
• Persoonlijk en op maat  
• Met aandacht en in samenspraak  
• Sociaal betrokken. 
 
Zie figuur 1 voor de kernwaarden en welke betekenis wij daaraan geven. 
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Figuur 1 Visie en kernwaarden van Kennemerhart 

De cliënten van Kennemerhart kunnen kiezen uit de volgende diensten: Langdurige Zorg en 
Wonen (all-inclusive of met scheiden van wonen en zorg), tijdelijk verblijf, Behandeling, 
Revalidatie, Wijkverpleging, Hulp in het huishouden, Dagbesteding en aanvullende 
dienstverlening. We leveren in de woonzorgcomplexen, in aanpalende aanleunwoningen, 
wooncomplexen/servicecomplexen en in de wijk.  
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Strategie 
Kennemerhart organiseert de diensten zo dat de cliënt niet wordt opgescheept met 
vraagstukken hoe de dienstverlening moet worden afgerekend (bij de overheid en/of 
particulier).  
De zorg die ziekenhuizen aan ouderen biedt zal in de toekomst deels verschuiven naar 
verpleeghuizen. Verdere specialisatie in behandeling van de complexere zorgvraag wordt 
een speerpunt van Kennemerhart. Wij willen de relaties met het zorgkantoor, gemeenten, 
corporaties en particuliere verhuurders, zorgverzekeraars, ketenpartners in de zorg en 
welzijnsorganisaties verder uitbouwen. Om Kennemerhart succesvol te laten zijn in dit snel 
veranderende speelveld, waarin de financiering onder druk staat, kijken we scherp naar 
risico’s en kansen.  
Het vastgoed vormt een risico vanwege de langlopende verplichtingen. Wij leggen in 2018 
een robuuste basis om die risico’s te beheren en beheersen. Vastgoed biedt ook kansen, 
want ook in de toekomst blijft aantrekkelijke, geschikte huisvesting voor cliënten met een 
zware zorgvraag vereist. Daarom bereiden we ons voor op het leveren van collectief 
gefinancierde en particulier betaalde diensten. We stellen per locatie een eigen identiteit 
vast. Deze vormt de basis voor het dienstenpakket. Als voorbeeld noemen we verpleeghuis 
Overspaarne dat zich nog meer gaat richten op complexe zorgvragen van mensen met 
dementie. 
De eerste stappen die wij in 2017 gezet hebben voor de intrede van een meer academisch 
klimaat zetten we door in 2018 en 2019.  
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van Kennemerhart. 
Zorgdirecteuren zijn verantwoordelijk voor hun dienst en de samenhang met de andere 
diensten. Teamleiders geven leiding aan de medewerkers. Het Servicebureau biedt 
ondersteuning bij cliënt- en medewerkeraangelegenheden, ICT, marketing en communicatie, 
financiën, kwaliteit dienstverlening, inkoop, vastgoedbeheer en -ontwikkeling, milieu en 
duurzaamheid. De medewerkers van het Servicebureau zijn sparringpartner en adviseur, 
leveren management- en stuurinformatie en helpen daadwerkelijk bij de implementatie en 
blijvende ontwikkeling van het beleid. 
We houden overzicht op onze strategie, contact houdend met het externe en interne 
speelveld. Wij geven de doelen van de organisatie vorm in goede samenspraak met de 
centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Wij bespreken de belangrijkste keuzes 
vooraf met hen, zodat we er zeker van zijn dat de stem van onze cliënten en medewerkers 
wordt gehoord.  
 
Strategische pijlers 2018: 

- Fusie Kennemerhart 
- Strategische groei 

o Specialisatie in behandeling van de complexere zorgvraag 
o Per locatie een eigen identiteit vaststellen 

- Continuïteit van werkprocessen: 
o Methodisch werken in primair proces 
o Verbeteren ondersteunende diensten 

- Flexibiliteit, inzetbaarheid en deskundigheid van medewerkers 
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2. Profiel Personeelssamenstelling 

Kerncijfers Amie per 1 juli 2017 
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1. Kwaliteitskader Kennemerhart 
Aan de slag met het Kwaliteitskader 
In juni en augustus 2017 is in een voortgangsverslag een evaluatie per hoofdstuk uit het 
kwaliteitskader besproken met belanghebbenden van Kennemerhart (zie bijlage 1). Begin 
januari 2018 is het voortgangsverslag nog eens geactualiseerd en dat heeft geresulteerd in 
acht accenten ter verbetering van de kwaliteit. Over het algemeen concluderen wij dat wij 
aan ongeveer 90% van de vereisten van het kwaliteitskader kunnen voldoen. Op belangrijke 
thema’s zoals ‘Persoonsgerichte zorg’ en ‘Wonen en Welzijn’ voldoen wij aan de vereisten. 
Dat blijkt voor ons ook uit het PREZO keurmerk dat wij door een externe audit hebben 
behaald. Op deze thema’s zijn we vooral bezig met doorontwikkelen en verbeteren.   
 
Bij het bespreken van het voortgangsverslag hebben wij kritisch gekeken naar welke 
vereisten mogelijk niet passen bij de prioriteiten van de organisatie, en waar eventueel 
gemotiveerd van afgeweken wordt.  
De gesprekken over de keuzes die we uiteindelijk hebben gemaakt en de accenten die wij 
leggen, hebben plaatsgevonden in het MT, de OR en CCR. De besturingsfilosofie, de visie op 
zorg en de daarvan afgeleide visie op kwaliteit, vormen een handvat in deze gesprekken. 
Tegelijkertijd kan een uitkomst van de gesprekken ook zijn dat de visie aangescherpt moet 
worden. 
 
De keuzes die Kennemerhart maakt zijn gericht op: 

1) Integratie van Amie en SHDH 
2) Faciliteren van het leer- en reflectieproces  
3) Richting geven aan het verbeterproces door keuzes te maken. De keuzes zijn niet 

primair op basis van verantwoording maar op basis van optimale ondersteuning van 
leren en verbeteren door zorgverleners en bestuur.  

 
De voor de Raad van Bestuur belangrijke accenten zijn: 
Accenten 2018 Beschrijving 
1 Persoonsgerichte zorg, Doorontwikkeling: Start in 2018 met verstevigen 

methodisch multidisciplinair werken en integratie 
digitaal zorgdossier Amie en SHDH. 

2 Welzijn Doorontwikkeling: In 2018 doen we onderzoek naar 
mogelijkheden voor transitie in welzijn, passend bij de 
veranderingen in wie onze cliënten zijn en wat hun 
wensen/behoeften zijn. 

3 Sturen op kwaliteit Doorontwikkeling: we hebben goed in 2018 in beeld 
welke partijen wat van ons vragen (verplichte 
registraties, verplichte metingen, verplichte 
verantwoordingsinformatie). Alle indicatoren zijn 
samengebracht in een indicatorenoverzicht.   

4 Lerend netwerk Ontwikkeling: we ontwikkelen een lerend netwerk met 
collega zorgorganisaties. 

5 Strategisch Personeels Planning 
en Functiehuis 

Ontwikkeling: In 2018 investeren wij in het opzetten 
van een Strategisch Personeelsplan en een functiehuis. 

6 Interne leerrondes Ontwikkeling: in 2018 starten wij met het opzetten van 
interne leerrondes. Een methode waarbij we intern 
auditen combineren met visitatie en intervisie. Wij 
denken dat interne leerrondes een bijdrage leveren aan 
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een lerende organisatie en daarbij een belangrijke 
verbinding maakt met het verbeteren van de kwaliteit.  

7 Spiegelbijeenkomsten Ontwikkeling: in 2018 starten we met het organiseren 
van spiegelbijeenkomsten. 

 
 
Bestuurlijk gezien vraagt dit om in te zetten op: 

- het creëren van een cultuur van leren en verbeteren, waar we dialoog en het 
bespreken van dilemma’s stimuleren, waar fouten gemaakt mogen worden en we 
leren van de ervaringen; 

- ruimte om te handelen en daarover verantwoordelijkheid te nemen. Dit betreft 
individuele verantwoordelijkheid en eigenaarschap op alle lagen in de organisatie.  

 
Risicoperspectief 
Risico’s die bij Kennemerhart invloed hebben op een goede implementatie van het 
Kwaliteitskader zijn: 

- De organisatie is in 2017 en 2018 bezig met het samenvoegen van twee organisaties 
(SHDH en Amie). In een tijd van verandering komt er druk te staan op de samenhang 
en borging. 

- Het is bekend dat Amie een IGZ traject heeft doorgemaakt en dat het momenteel 
kwetsbare punten zijn betreft de kwaliteit van zorg (en dus ook het voldoen aan het 
Kwaliteitskader). Het aansluiten van AMIE bij het kwaliteitssysteem van SHDH en het 
blijven borgen van eerder ingezette trajecten agv het IGZ trajects een belangrijk 
speerpunt. 

 
Het opnemen van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag in de planning- en controlcyclus zal 
maken dat de ondersteunende diensten beter betrokken kunnen worden bij het 
Kwaliteitskader. 
 
Structuur Sturen op Kwaliteit in Kennemerhart 
Alvorens in te gaan op de elementen uit het kwaliteitskader in de bijlagen, beschrijven wij 
hierbij de algemene structuur waarin ‘Sturen op Kwaliteit’ wordt geborgd. 
 
Kennemerhart heeft een kwaliteitssysteem dat de organisatie ondersteunt bij het monitoren 
en sturen op kwaliteit. Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op het PREZO model en het 
Kwaliteitskader. Voor alle indicatoren/vereisten uit het Kwaliteitskader geldt dat de 
prestaties van PREZO veel raakvlakken hebben met de thema’s en randvoorwaarden uit het 
kwaliteitskader. Op alle prestaties vindt jaarlijkse toetsing plaats door externe auditoren van 
Perspekt. Daarnaast zijn er nog diverse andere meetmomenten om de kwaliteit op deze 
thema’s te meten en monitoren (denk aan interne audits medicatieveiligheid en 
infectiepreventie, veiligheidrondes, legionella metingen, keuring brandveiligheid,  
enzovoorts).  
 
Het kwaliteitssysteem van Kennemerhart is gebaseerd op de Plan – Do – Check – Act cyclus 
(PDCA). Het heeft een vertaling gekregen in: 

- Op cliëntniveau: het multidisciplinair, methodisch werken, inclusief een heldere 
rolverdeling rondom de zorg aan de cliënt, het vastleggen van afspraken, 
cliëntkarakteristiek en rapporteren in het ECD en het voeren van 
zorgleefplangesprekken. In de zorg hebben de multidisciplinaire teams continu te 
maken met dilemma’s. Er is ruimte om dilemma’s bespreekbaar te maken en aan de 
hand van de visie/kernwaarden volgen uit dialoog keuzes. 
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- Op locatie/teamniveau: hier is aandacht voor leren sturen op kwaliteit volgens de 
PDCA cyclus. Locaties en teams moeten op basis van stuurinformatie 
(cliënttevredenheid, ziekteverzuim, financieel, ZZP, veiligheidsrondes etc) kunnen 
sturen op de kwaliteit van zorg. Locaties worden hierin ondersteund door het 
servicebureau.De teamleiders van de locatie of een aantal wijkteams zijn bekend 
met alle kwaliteitsthema’s en zij werken samen met de 
verpleegkundigen/behandelaren planmatig/structureel aan verbetering van 
kwaliteit en veiligheid op de locatie/in het team. Het dynamisch jaarplan en 
eventuele verbeterplannen zijn instrumenten die zij gebruiken. Maar ook het gericht 
inzetten van aandachtvelders op bepaalde kwaliteitsthema’s ondersteunt het 
implementeren en borgen van werkafspraken.   

- Op organisatieniveau: is de PDCA cyclus zichtbaar in de planning en controlcyclus. 
Ook op organisatieniveau is er aandacht voor leren sturen op kwaliteit. Het 
kwaliteitsplan moet een centrale plaats in gaan nemen in de planning en 
controlcyclus en Kritische Succes Factoren (indicatoren) zijn de prioriteiten waarop 
de organisatie stuurt. In een lerend netwerk kan Kennemerhart van elkaar en van 
andere zorgorganisaties leren aan de hand van elkaar’s kwaliteitsplan.  

- De organisatie heeft voor vier belangrijke kwaliteitsthema’s (vrijheid/veiligheid 
(BOPZ), medicatieveiligheid, MIC/MIM en HIP) een organisatiebrede commissie 
ingericht om beleidsmatige ondersteuning en het verbeteren en leren over 
teams/locaties heen te faciliteren. Zij maken gebruik van een jaarplan.  
De bestuurder die verantwoordelijk is voor kwaliteit geeft samen met de stuurgroep 
Kwaliteit aandacht aan thema’s uit het kwaliteitskader en/of ingegeven door de 
externe PREZO audit. De stuurgroep maakt gebruik van een jaarplan kwaliteit. 
Op organisatieniveau is er aandacht voor het verbinden en verbeteren van de 
samenwerking over diensten heen, en ook in de keten door middel van onder 
andere interne leerrondes. De bestuurders hebben een voorbeeldgedrag in het 
stimuleren van een cultuur waar leren en reflecteren onderdeel van uit maakt. De 
bestuurders doen bijvoorbeeld zelf ook mee aan de leerrondes. 
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Bijlage 1 Voortgangsverslag Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
Hieronder volgt per hoofdstuk uit het Kwaliteitskader een toelichting op de voortgang. Bij ieder hoofdstuk is een onderdeel ‘Algemeen’ met 
een reflectie op het grotere geheel (wordt bij Kennemerhart volgens de basisprincipes gewerkt in dit hoofdstuk) en is de voortgang toegelicht 
per concrete ‘vereiste’/indicator waaraan Kennemerhart moet voldoen. Op basis van dit document zijn de accenten gekozen. 
 
Hoofdstuk 1 Persoonsgerichte Zorg en ondersteuning 
Het Kwaliteitskader onderscheidt vier thema’s als het gaat om kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning: compassie, uniek zijn, autonomie en 
zorgdoelen. 
Onderdelen uit Hoofdstuk 1: Voortgang 
Algemeen Kennemerhart voldoet aan werken aan de kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning, zoals gesteld in 

het Kwaliteitskader.  
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is geen nieuw begrip voor Kennemerhart.  
Kennemerhart werkt al lange tijd met het zorgleefplan en de levensdomeinen, waarbij de cliënt als mens het 
vertrekpunt is voor de zorg en ondersteuning. 

Ve
re

ist
en

 

De 4 thema’s zijn voor 
zorgverleners richtinggevend bij 
kwaliteitsverbetering  

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. Wij kiezen voor doorontwikkelen en verbeteren van persoonsgerichte 
zorg en ondersteuning door te richten op het verstevigen van methodisch, multidisciplinair werken. Hoe wij daar 
invulling aangeven is toegelicht in bijlage 2. 

Van 1/7/2017 beschikt iedere 
cliënt binnen 24 uur over een 
voorlopig zorgleefplan 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Borging vindt plaats door dit op te nemen in de werkwijze methodische werken/zorgplan. De implementatie van 
de werkwijze methodisch werken  (waar de werkgroep zorgdossier mee bezig is/ W&T), en daarmee tegelijk de 
integratie van het zorgdossier van Amie en het zorgdossier van SHDH (nu nog 2 verschillende digitale systemen) 
start in 2018.  

Vanaf 1/7/2017 is zorgleefplan 
opgesteld door zorgverlener met 
minimaal niveau 3. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. Zorgleefplannen werden en worden altijd opgesteld door een 
zorgverlener met minimaal niveau 3. Zorgleefplannen worden opgesteld door een zorgverlener niveau 3 (IG) of 
een verpleegkundige. 

Accent 1 Start in 2018 met verstevigen methodisch multidisciplinair werken en integratie digitaal zorgdossier Amie en 
SHDH. 
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Hoofdstuk 2 Wonen en Welzijn 
Het Kwaliteitskader onderscheidt vijf thema’s als het gaat om kwaliteit van wonen en welzijn: zingeving, zinvolle tijdsbesteding, schoon/verzorgd lichaam, 
familieparticipatie/inzet vrijwilligers, wooncomfort. 
Onderdelen uit Hoofdstuk 2: Voortgang 
Algemeen Kennemerhart voldoet aan werken aan de kwaliteit van wonen en welzijn, zoals gesteld in het Kwaliteitskader.  

Ook voor wonen en welzijn geldt dat Kennemerhart gebruik maakt van PREZO als hulpmiddel om gericht de 
kwaliteit van wonen en welzijn te verbeteren. De prestaties van PREZO komen overeen met de thema’s uit het 
kwaliteitskader over wonen en welzijn. 

Ve
re

ist
en

 

De 5 thema’s zijn leidend bij 
kwaliteitsverbetering op het 
terrein van wonen en welzijn 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Wij kiezen voor doorontwikkelen en verbeteren van wonen en welzijn. Hoe wij daar invulling aangeven is 
toegelicht in bijlage 3. 

Het aanpassen van de 
woonomgeving aan de wensen 
en mogelijkheden van de 
verschillende doelgroepen van 
verpleeghuiszorg verdient 
specifieke aandacht. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Kennemerhart heeft geruime tijd aandacht voor ‘kleinschalig wonen’. De visie en ideeën rondom kleinschalig 
wonen zijn een hulpmiddel om de woonomgeving aan te passen aan de doelgroep.  
Voor de cliënten met dementie is er bijvoorbeeld aandacht voor loopruimte, het creëren van een woonsfeer 
(koken op de huiskamers) en zorgen voor afleiding in de gangen. 
Amie heeft een leercirkel persoonsgerichte zorg, waarvoor aan de hand van een toolkit Dementievriendelijk 
ontwerpen (Kenniscentrum Wonen-Zorg; Aediz-Actiz) in kaart is gebracht hoe de leefomgeving meer geschikt te 
maken voor mensen met dementie. 
Tot slot; de continue aandacht voor wonen en welzijn is geborgd in de jaarplannen.  

Accent 2 In 2018 doen we onderzoek naar mogelijkheden voor transitie in welzijn, passend bij de veranderingen in wie 
onze cliënten zijn en wat hun wensen/behoeften zijn. 
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Hoofdstuk 3 Veiligheid 
Veiligheid betreft zorginhoudelijke veiligheid en andere veiligheidseisen die voortvloeien uit wettelijke kaders (brandveiligheid, voedselveiligheid etc). In het 
Kwaliteitskader zijn vier relevante thema’s rondom basisveiligheid benoemd: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid 
beperkende maatregelen, preventie van acute ziekenhuisopnamen.  
Onderdelen uit Hoofdstuk 3: Voortgang 
Algemeen Kennemerhart voldoet aan werken aan veiligheid. 

 

Ve
re

ist
en

 

De 4 thema’s zijn vanaf 2017 een 
belangrijk onderdeel van het leren 
en verbeteren in zorgorganisaties, 
o.a. door indicatoren op basis van 
deze vier thema’s op te nemen in 
het kwaliteitsverslag.   

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Wij kiezen voor doorontwikkelen en verbeteren van de veiligheid. Hoe wij daar invulling aangeven is toegelicht 
in bijlage 4. 
 

Indicatoren over de basisveiligheid 
worden uiterlijk 1 juli volgend op 
het betreffende verslagjaar 
aangeleverd bij de Openbare 
Databases. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. Kennemerhart heeft net als in voorgaande jaren ook in 2017 de 
indicatoren over de basisveiligheid aangeleverd (per locatie) aan de landelijke database. 
Begin 2018 zijn de nieuwe indicatoren basisveiligheid bekend. Voor de nieuwe indicatoren (ten opzichte van 
2017) stellen we in de kwaliteitscommissies vast welke acties nodig zijn. Bijvoorbeeld: de indicator ‘preventie 
acute ziekenhuisopnamen’: preventie en actief uitvragen naar opnamebeleid is wel onderdeel van de 
werkwijze, maar de registratie in de dossiers kunnen we op dit moment niet automatisch op organisatieniveau 
inzichtelijk maken.   

Elke verpleeghuisorganisatie heeft 
een incidentencommissie of maakt 
gebruik van een lokale of regionale 
incidentencommissie (per 1 juli 
2017). 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Elke locatie heeft een MIC/MIM/BOPZ commissie die periodiek op basis van registraties evalueert/analyseert en 
verbetermaatregelen inzet. 
Daarnaast is er een organisatiebrede MIC/MIM commissie die ten doel heeft om te leren van incidenten over 
locaties heen. Op basis van input van locaties kunnen verbeteringen in een breder perspectief worden bekeken 
(is bijvoorbeeld een doorvertaling nodig naar het jaarplan), en kunnen best practices uitgewisseld worden (wat 
op een locatie goed werkt, kan ook voor andere locaties nuttig zijn).  

Accent 3 We hebben goed in beeld welke partijen wat van ons vragen (verplichte registraties, verplichte metingen, 
verplichte verantwoordingsinformatie). Alle indicatoren zijn samengebracht in een indicatorenoverzicht.  Het 
doel is tweeledig: 
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Hoofdstuk 3 Veiligheid 
Veiligheid betreft zorginhoudelijke veiligheid en andere veiligheidseisen die voortvloeien uit wettelijke kaders (brandveiligheid, voedselveiligheid etc). In het 
Kwaliteitskader zijn vier relevante thema’s rondom basisveiligheid benoemd: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid 
beperkende maatregelen, preventie van acute ziekenhuisopnamen.  

- Enerzijds om een dashboard te hebben bestaande uit indicatoren die ondersteunend zijn aan de 
zorgverleners en het bestuur, en dus niet primair gericht zijn op verantwoording. Aan de hand van het 
indicatorenoverzicht stellen we vast welke indicatoren volgens ons Kritische Succes Factoren zijn. Dat 
zijn de indicatoren die we voor 2018 opnemen in de evaluatiecyclus.  

- Anderzijds om (in het kader van verminderen administratieve lasten) voor de indicatoren het proces 
van registreren en output generen te verbeteren. 
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Hoofdstuk 4 Leren en verbeteren van Kwaliteit 
Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop zorgverleners en zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en 
verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, 
landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie.  
Onderdelen uit Hoofdstuk 4: Voortgang 
Algemeen Kennemerhart voldoet grotendeels aan de vereisten uit hoofdstuk 4. Voor de onderdelen waar nog aan gewerkt 

wordt geldt het tijdspad van het kwaliteitskader. 

Ve
re

ist
en

 

Elke verpleeghuisorganisatie heeft 
een kwaliteitsplan. 
Eind 2017 moet het kwaliteitsplan 
gereed zijn. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. Wij kiezen voor doorontwikkelen en verbeteren van Leren en 
verbeteren van kwaliteit. Hoe wij daar invulling aangeven is toegelicht in bijlage 5. 
 
 
  

Vanaf rapportagejaar 2017 is er 
interne en externe verantwoording 
via één kwaliteitsverslag. Dit 
document verschijnt jaarlijks voor 1 
juli en wordt gepubliceerd (eigen 
website en landelijke database) 

Het kwaliteitsverslag is een overzicht hoe aan elk hoofdstuk uit het Kwaliteitskader wordt voldaan. In feite is dit 
huidige overzicht een start voor het kwaliteitsverslag. Dit kan nog verder uitgebouwd worden met cijfers ter 
onderbouwing en verwijzingen naar concrete doelen/resultaten.  Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag is 
onderdeel van de planning en controlcyclus van Kennemerhart. 
 
 

Jaarlijks aanpassen kwaliteitsplan 
op basis van het Kwaliteitsverslag 
(voor 31 december). 

Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag wordt opgenomen in de planning en controlcyclus van Kennemerhart. 
 

Uiterlijk 1 juli 2017 deel uitmaken 
van een lerend netwerk met 
minimaal twee andere 
zorgorganisaties. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Op basis van een notitie lerend netwerk heeft Kennemerhart benoemd dat Kennemerhart een fusie is van Amie 
en SHDH en intern in 2018 ook veel lering zal zijn door de integratie. Daarom is ervoor gekozen om in 
2017/2018 ieder geval een lerend netwerk te vormen met Stichting Sint Jacob.  
Vanuit een maatschappelijk en multicultureel perspectief wisselt Kennemerhart met een tweede organisatie 
kennis uit; namelijk met Fundashon Mariada, verpleeghuis Kas di Kuido. Dat is een zorgorganisatie in de 
bijzondere Nederlandse gemeente Bonaire. 
Voor 2018 is Kennemerhart door ViVa Zorggroep gevraagd om te onderzoeken of ViVa Zorggroep toegevoegd 
kan worden aan het lerende netwerk van Kennemerhart en Stichting Sint Jacob. 
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Hoofdstuk 4 Leren en verbeteren van Kwaliteit 
Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop zorgverleners en zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg op een lerende wijze zorg dragen voor optimale zorg en 
verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best beschikbare kennisbronnen zoals wetenschappelijke literatuur, professionele richtlijnen, 
landelijke en lokale data, gesystematiseerde ervaringsgegevens en kwalitatieve informatie.  

Er vindt een vijfjaarlijkse 
(multidisciplinaire) 
kwaliteitsvisitatie plaats door de 
relevante beroepsorganisatie. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Periodieke kwaliteitsvisitaties onder de specialisten ouderengeneeskunde, logopedisten en ergotherapeuten 
vinden plaats.   
 

De organisatie beschikt voor 
1/1/2018 over een 
kwaliteitsmanagementsysteem. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Voormalig SHDH locaties beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van het erkende 
keurmerk PREZO. Jaarlijks wordt dit geborgd door een externe audit. In het voorjaar van 2017 is voor alle 
locaties (verpleeghuiszorg) het gouden keurmerk behaald. 
Voormalige Amie locaties hebben een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op het erkende Bronzen 
Keurmerk. In het verleden is dit geborgd door externe audits. De afgelopen twee jaar heeft Amie geen externe 
audit meer uit laten voeren en is het keurmerk verlopen. Het kwaliteitssysteem (handboek evaluatie, 
registraties/evaluaties van klachten/MIC, verbeterplannen enzovoorts) is nog wel werkend. Op enkele 
onderwerpen (medicatieveiligheid) worden interne audits uitgevoerd.  
De stuurgroep Kwaliteit Kennemerhart monitort de integratie van de kwaliteitsmanagementsystemen aan de 
hand van een plan en zal geleidelijk toewerken naar PREZO certificering van de Amie locaties. 

Accent 4 Het is een keuze is om in 2017 het lerende netwerk te starten met 1 andere organisatie (en vanuit 
maatschappelijk perspectief met een 2e organisatie op Bonaire). De komende tijd zal Kennemerhart in het kader 
van de fusie volop bezig zijn met het leren van elkaar. Dat is de reden dat we het lerende netwerk nu willen 
beperken tot één andere collega organisatie, en vanuit maatschappelijk oogpunt een verbinding willen maken 
met een zorgorganisatie van Bonaire. Daarnaast gaan we voor een eventuele uitbreiding van het lerende 
netwerk in 2018 de komende tijd in gesprek met Viva. 
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Hoofdstuk 5 Leiderschap, Governance en Management 
De aansturing en governance van de zorgorganisatie zijn faciliterend voor kwaliteit, zoals het beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en 
risicomanagement, en over strategische, statutaire en financiële verplichtingen.  
Onderdelen uit Hoofdstuk 5: Voortgang 
Algemeen Kennemerhart voldoet aan de onderdelen uit dit hoofdstuk. Hoe wij daar invulling aangeven is toegelicht in bijlage 6. 

Ve
re

ist
en

 

Borgen professionele inbreng 
in het aansturen van de 
organisatie door opname van 
een SOG/verpleegkundige of 
psychosociaal zorgverlener als 
lid van de RvB. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Kennemerhart heeft, al voordat het Kwaliteitskader is gepubliceerd, nadrukkelijk gekozen voor duaal bestuur met 
een zorginhoudelijke achtergrond. 

Leden van de RvB lopen op 
gezette tijden mee binnen het 
primaire proces. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
RvB lid, verantwoordelijk voor kwaliteit, loopt periodiek mee met teamleider/zorgteam. 

RvB werkt volgens geldende 
versie Zorgbrede Governance 
Code. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
De Zorgbrede Governance Code, versie 2017, is geïmplementeerd. 
Deze wordt geëvalueerd in het kader van de fusie. 

De leiderschapsstijl en gedrag 
RvB is ondersteunend aan het 
Kwaliteitskader. RvB is 
eindverantwoordelijk en ziet 
actief toe. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Het Kwaliteitskader is een continu agendapunt. 
In de stuurgroep Kwaliteit ziet lid RvB actief toe op toepassing kwaliteitskader. 
In de MD trajecten is de ontwikkeling visie op leiderschap opgenomen. In aantal sessies onder begeleiding van een 
externe zijn de directeuren met elkaar in gesprek over leiderschap (wat het van henzelf vraagt, van bestuurders en 
van teamleiders). Een vervolgstap zal zijn om te reflecteren op de huidige manier van sturen en de leiderschapsstijl 
passend is. 

RvB stimuleert oprichting VAR 
of PAR of andere vormen zoals 
digitaal platform. 

Kennemerhart voldoet deels  deze vereiste. Op verschillende manieren kun je verpleegkundigen/verzorgenden en 
professionals betrekken bij het beleid van de organisatie. Het oprichten van een VAR/PAR zou daarvoor een 
mogelijkheid zijn. In 2018 gaan we hierover in gesprek ter oriëntatie met de OR. 
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Hoofdstuk 6 Personeelssamenstelling 
Voldoende, bevoegd en bekwaam personeel gericht op kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg.  
Onderdelen uit Hoofdstuk 6: Voortgang 
Algemeen  

Ve
re

ist
en

 

Elke organisatie moet voor zijn 
personeelssamenstelling 
gebruik maken van de 
tijdelijke normen. 

Kennemerhart voldoet deels aan deze vereiste. Wij kiezen voor ontwikkelen van de personeelssamenstelling. Hoe 
wij daar invulling aangeven is toegelicht in bijlage 7. 
W&T ondersteunt de organisatie in het maken van het Strategisch PersoneelsPlan (SPP) in samenwerking met de 
manager HR en de zorgdienst. In het projectvoorstel SPP is opgenomen dat de organisatie aan de normen 
Personeelssamenstelling uit het Kwaliteitskader voldoet.  

De personeelssamenstelling 
gegevens worden per juli 2017 
gepubliceerd op de website. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
 

Vanaf 1/1/2018 is er voor 
iedere zorgverlener tijd en 
ruimte om op gezette tijden 
mee te lopen bij een collega 
organisatie uit het lerend 
netwerk.  

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste: meelopen is in principe mogelijk maar daar staat wel wat tegenover. 
Medewerkers krijgen een leerdoel (POP) en een ‘opdracht’ mee, en geven een terugkoppeling aan de organisatie 
(bijv in het werkoverleg, of in een projectgroep) om het lerend effect te vergroten en te borgen in de organisatie. 
RvB legt zelf ook werkbezoeken af om inspiratie op te doen bij andere organisaties. 
Kennemerhart neemt in de notitie lerend netwerk op dat er sturing plaatsvindt op uitwisseling van medewerkers. 

Er is voor alle zorgverleners 
tijd en ruimte om te leren en 
te ontwikkelen via 
feedback/intervisie/reflectie 
en scholing.  

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste. 
Dit is opgenomen in het deskundigheidbevorderingsplan. Ook is intervisie/feedback een onderdeel in de scholing 
van de teamleiders (onderdeel van MD programma). 

Accent 5 In 2018 investeren wij in het opzetten van een Strategisch Personeelsplan en een functiehuis. 
Accent 6 In 2018 starten wij met het opzetten van interne leerrondes. Een methode waarbij we intern auditen combineren 

met visitatie en intervisie. Wij denken dat interne leerrondes een bijdrage leveren aan een lerende organisatie en 
daarbij een belangrijke verbinding maakt met het verbeteren van de kwaliteit.  
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Hoofdstuk 7 Hulpbronnen 
Effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen.  
Onderdelen uit Hoofdstuk 7: Voortgang 
Algemeen Kennemerhart voldoet aan de onderdelen uit dit hoofdstuk. Hoe wij daar invulling aangeven is toegelicht in bijlage 8. 

Ve
re

ist
en

 

De benodigde hulpbronnen en 
de wijze waarop deze dienend 
zijn aan het primair proces 
worden vanaf 2017 
beschreven in het 
Kwaliteitsplan en gaan mee in 
de cyclus van het 
kwaliteitsverslag, bespreking 
met interne/extern 
stakeholders en update van 
kwaliteitsplan. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste.  
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Hoofdstuk 8 Gebruik van informatie 
Actief gebruik maken van alle bronnen van informatie heeft tot doel inzet van mensen en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en 
verbeteren van zorg te ondersteunen, alsook het bieden van informatie aan cliënten en hun naasten opdat zij er gebruik van kunnen maken.  
Onderdelen uit Hoofdstuk 8: Voortgang 
Algemeen Kennemerhart voldoet aan de onderdelen uit dit hoofdstuk. Hoe wij daar invulling aangeven is toegelicht in bijlage 9. 

Ve
re

ist
en

 

Elke organisatie dient 
minimaal 1 keer per jaar 
informatie over 
cliëntervaringen te 
verzamelen en te gebruiken 
middels erkende 
instrumenten. De informatie 
over cliëntervaringen is 
onderdeel van het jaarlijks 
Kwaliteitsverslag en kan 
gebruikt worden voor 
verbetering en voor keuze 
informatie voor cliënten. 

Kennemerhart voldoet aan deze vereiste.  
Wij kiezen ervoor om: 

1) Actief bij cliënten en mantelzorgers Zorgkaart Nederland onder de aandacht te brengen 
2) Via de patiëntenfederatie door middel van interviews onder cliënten en telefonische interviews onder 

mantelzorgers het aantal reacties op Zorgkaart Nederland te verhogen. 
Dit geeft ons verbeterinformatie op basis van een kwantitatieve meting. De locaties nemen de uitkomsten op 
Zorgkaart Nederland mee als input voor het dynamisch jaarplan.  
Daarnaast hebben we ook behoefte aan meer kwalitatieve informatie van onze cliënten en hun naasten en dat zij 
ook kunnen meepraten over onderwerpen die er voor hen toe doen. Deels ondervangen we dat in 
familiebijeenkomsten die worden georganiseerd per locatie en vaak ook per team.  
Als aanvulling daarop willen we ook een erkend meetinstrument inzetten om kwalitatieve informatie te verzamelen. 
We kiezen daarvoor het instrument spiegelbijeenkomsten omdat het ook een bijdrage kan leveren aan het lerende 
klimaat. 
Verder onderzoeken we in 2018/2019  of er een koppeling mogelijk is met de evaluatiecyclus in het zorgplan 
(opnemen van individuele klantevaluaties via het zorgdossier). 

Aanleveren van NPS score per 
locatie aan landelijke database 
uiterlijk 1 juli. 

Kennemerhart heeft de NPS score voor verslagjaar 2016 aangeleverd voor zover er voldoende gegevens waren op 
Zorgkaart Nederland.  
Door de actie om in het najaar 2017 een NPS meting uit te zetten, zijn er voldoende gegevens beschikbaar voor 
verslagjaar 2017. 

Accent 7 In 2018 starten we met het organiseren van spiegelbijeenkomsten.  
 
De verbeterparagrafen per locatie zijn opgenomen in bijlage 10.
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Bijlage 2 Verdieping Persoonsgericht zorg en ondersteuning 
De persoonsgerichte zorg en ondersteuning en de vier bijbehorende thema’s (compassie, 
uniciteit, autonomie en zorgdoelen) zijn op verschillende niveaus in onze organisatie 
verankerd.  
Het begint met de kernwaarden in de visie; dat zijn onze aangrijpingspunten voor 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Een grote pioniersgroep wordt begeleid om de 
visie in combinatie met verhalen van cliënten en medewerkers te laten leven in de 
organisatie. De pioniersgroep bestaat uit medewerkers van alle locaties/ diensten en leden 
uit de ondernemingsraad en MT onderleiding van het lid Raad van Bestuur. In bestaande 
overleggen en bijeenkomsten maken zij tijd om stil te staan bij de visie en de kernwaarden. 
Dat doen zij door vragen te stellen aan de medewerkers en met elkaar verhalen op te halen 
van goede voorbeelden van: persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak en 
sociaal betrokken. In 2018 zetten we deze dialogen op basis van goede voorbeelden en 
inspirerende verhalen voort. 
 
Het kleinschalig organiseren op de locaties ondersteunt de (kleinere) teams om 
persoonsgericht te werken. In het merendeel van onze locaties zijn er kleinschalig 
georganiseerde afdelingen, waar de teams de cliënten goed kennen. De cliënt ziet een 
beperkt aantal verschillende zorgverleners. Wij vinden dat compassie uit het Kwaliteitskader 
gekoppeld is aan hoe wij kleinschaligheid vorm geven. De volgende elementen horen bij die 
kleinschaligheid en zijn erop gericht om de cliënt een veilige omgeving met aandacht, 
vertrouwen en begrip te bieden: voldoende personeel, een gezellige huiskamer, voldoende 
activiteiten die aansluiten bij de cliënt, de aanwezigheid van verwanten (bezoek, deelname 
activiteit of maaltijd) en vrijwilligers.  
In 2018 willen we het kleinschalig organiseren doorontwikkelen in de voormalig woonzorg-
locaties.  
 
Daarnaast biedt ook ons kwaliteitssysteem (op basis van het PREZO model) een hulpmiddel 
om (per locatie) resultaten op persoonsgerichte zorg te evalueren en continu te verbeteren. 
De 4 thema’s (compassie, uniciteit, autonomie en zorgdoelen) passen bij de prestaties uit 
PREZO waar locaties en teams mee aan de slag zijn (Prestaties domein 1 t/m 3 gaan over: 
aandacht voor de veilig en op zijn gemak voelen in aanwezigheid van de medewerker, 
privacy van de cliënt, over de bereikbaarheid van zorg, ondersteuning die past bij 
persoonlijke interesses, en respect/ondersteuning van eigen identiteit). Met behulp van 
bijvoorbeeld de dossieraudits houden de locaties in beeld wat er nodig is om te verbeteren 
in 2018.  
 
Op cliëntniveau is het cyclisch, multidisciplinair methodische werken met behulp van het 
zorgdossier (zie bijlage 11)  erop gericht om de cliënt en zijn/haar wensen en behoeften 
centraal (in het hart) te stellen. Hierdoor werken we aan het thema uniciteit, dat de cliënt 
wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet, autonomie en 
zorgdoelen. 
In 2018 willen we de visie verstevigen in het methodisch werken op cliëntniveau door te 
werken met: 

- de cliëntkarakteristiek. Een hulpmiddel dat medewerkers ondersteunt bij het leren 
kennen van de cliënt en het in kaart brengen van wat de cliënt belangrijk vindt.  

- het verdiepingsgesprek. Een hulpmiddel om in samenspraak en in overleg met de 
cliënt/verwanten erachter te komen wie de cliënt is en wat hij belangrijk vindt. In 
trainingen (ondersteund door Waardigheid en Trots) is er aandacht voor de 
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rolverdeling en gespreksvaardigheden. Een tweede hulpmiddel die in deze training 
aan de orde komt is ‘gezamenlijke besluitvorming’, die helpt om vanuit 
vragen/behoeften/problemen niet direct door te stappen naar oplossingen, maar 
eerst goed te kijken naar de gewenste situatie en het maken van de juiste 
overwegingen. Dan is de kans groter dat oplossingen daadwerkelijk aansluiten bij de 
wensen en behoeften van de cliënt. In de training is ook aandacht voor het invullen 
van het samenspel met verwanten. 

- Onderdeel van de doorontwikkeling is ook het informeren van medewerkers, 
cliënten en verwanten over de (wettelijk) vertegenwoordiger en de bijbehorende 
rol en verplichtingen. In het kader van autonomie is het vertegenwoordigen van de 
belangen van de cliënt als hij/zij dat niet (meer) zelf kan belangrijk. Besluiten 
moeten altijd in het belang en vanuit de gedachte ‘wat is het beste voor de cliënt’ 
genomen worden. In 2018 gaan we in de gesprekscyclus bestendigen dat het 
vertegenwoordigen van de belangen van de cliënt altijd aan de orde komt. De cliënt 
en verwanten ontvangen schriftelijk informatie hierover en de medewerkers worden 
ondersteund door een visueel overzicht.  
 

Het multidisciplinair samenwerken is onderdeel van het methodische werken en een 
specifiek ontwikkelpunt in 2018 is: 

- onderzoek naar optimale samenwerking met behulp van de instrumenten Ysis en 
ONS (digitaal behandeldossier en digitaal zorgdossier).  

 
  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Kwaliteitsplan Kennemerhart 2018 

Versie: 22 januari 2018 24 

Bijlage 3 Verdieping Wonen en welzijn 
Voor de vijf thema’s van wonen en welzijn geldt evenals de thema’s uit persoonsgerichte 
zorg dat het past bij de visie van Kennemerhart, en een nadrukkelijke plaats heeft in 
kleinschalig wonen, het kwaliteitsysteem en multidisciplinair/methodisch werken. 
 
De 5 thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde 
kleding, familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort) passen bij de prestaties uit 
PREZO waarmee de organisatieonderdelen evalueren en verbeteren (Prestaties domein 1 
t/m 4 gaan over aandacht voor de woon- en leefsfeer, aantrekkelijke dagbesteding, 
zingeving en een schoon/verzorgd lichaam). Voorbeelden van verbeteringen die locaties 
hebben gerealiseerd: tovertafel, moestuin, braintrainer, huiskamers opknappen, 
maaltijdverbetering etc.  
 
In het kader van zingeving hebben cliënten de mogelijkheid om zowel individueel als in 
groepsverband onder begeleiding van een geestelijk verzorger of psycholoog aandacht te 
hebben voor levensvragen. In 2018 volgen we het meerjarenbeleidsplan van de geestelijk 
verzorgers, hernieuwd en besproken met de CCR in 2017. 
Een zinvolle dagbesteding van cliënten is voor Kennemerhart een belangrijk speerpunt. Op 
georganiseerde wijze vinden activiteiten plaats op de huiskamers op de afdelingen, 
individueel voor een cliënt, en in (grotere) groepen in gezamenlijke ruimtes (restaurant).  
Individuele en groepsactiviteiten vormen het welzijnsaanbod. De activiteitenbegeleiders 
ondersteunen bij het inbrengen van nieuwe materialen, aanbod enzovoorts. We zorgen voor 
voldoende vrijwilligers en de vrijwilligers worden geïnformeerd en getraind in de juiste 
omgang met cliënten.  
In 2018 starten we met het trainen van medewerkers om het welbevinden nog meer 
centraal te stellen. Het lichamelijk welbevinden is ook belangrijk maar Kennemerhart wil 
zingeving en welzijn meer op de voorgrond brengen in de zorgteams en in het methodisch 
werken met behulp van het zorgdossier. Met ondersteuning van Waardigheid en Trots gaan 
medewerkers in gesprek met elkaar over welzijn en leren zij wat zij al doen aan welzijn en 
hoe zij dat nog meer kunnen versterken en uitvergroten.  
Daarnaast starten we een project om een welzijnscoach te introduceren en het 
optimaliseren van de vrijwilligersinzet (met ondersteuning van Waardigheid en Trots). 
In het kader van familieparticipatie organiseert elke locatie bijeenkomsten voor 
familieleden. Op sommige locaties wordt er specifiek gekozen voor nieuwsbrieven voor 
familie. In 2018 evalueren we de pilot Carenzorgt en op basis van de evaluatie rollen we 
Carenzorgt uit naar alle organisatieonderdelen.  
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Bijlage 4 Verdieping Veiligheid 
Vanuit het kwaliteitsbeleid heeft Kennemerhart vier organisatiebrede kwaliteitscommissies 
(medicatieveiligheid, incidenten, vrijheidsbevordering/BOPZ, Hygiëne en Infectiepreventie) 
die zijn samengesteld uit medewerkers van verschillende disciplines. De 
kwaliteitscommissies maken een jaarplan (op basis van de indicatoren basisveiligheid, 
interne audits, signalen enzovoorts) en leggen na een jaar verantwoording af in een 
jaarverslag . Specifiek voor medicatieveiligheid en hygiëne en infectiepreventie heeft 
Kennemerhart voor ieder organisatieonderdeel/ iedere locatie geschoolde aandachtvelders. 
Zij zorgen voor de coaching en borging richting de teams. Via het introductieprogramma 
nieuwe medewerkers en het jaarlijkse scholingsprogramma worden medewerkers periodiek 
getraind in onder andere medicatieveiligheid, HIP, enzovoorts). 
In het kader van de (nieuwe) indicator preventie ziekenhuisopname is het bij Kennemerhart 
al beleid dat de specialisten ouderengeneeskunde in gesprek met cliënten en verwanten 
afspraken vastleggen over reanimatie en niet-behandelen.  
 
In 2018 werkt Kennemerhart aan de doorontwikkeling van veiligheid door: 

- Integratie van Amie en SHDH in de werkwijzen en kwaliteitscommissies 
- leren van incidenten en casuïstiek bevorderen door de lokale BOPZ/Incidenten 

besprekingen hiermee kennis te laten maken en ervaring op te doen  
- onderzoek naar mogelijkheid voor oprichting eigen intern consultatieteam en/of 

interventieafdeling 
- het uitrollen van de reeds uitgevoerde pilot ‘verbetering decubituspreventie’ 
- actief meewerken aan landelijk programma antibioticaresistentie 
- uitvoeren veiligheidsrondes (checks) op alle locaties 
- onderdeel risico’s signaleren uit methodisch werken waarbij we het halfjaarlijks 

invullen van de risicosignaleringslijst weer willen terugbrengen naar continu 
signaleren van risico’s en goed rapporteren door het zorgteam 

- implementatie vernieuwde BOPZ beleid van Kennemerhart 
- onderzoeken van mogelijkheden vergroten vrijheidsbevordering en het ‘recht op 

risico’.  
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Bijlage 5 Verdieping Leren en verbeteren van kwaliteit 
In 2018 nemen we het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag op in de planning- en 
controlcyclus. 
 
De voormalig SHDH-locaties beschikken over een erkend kwaliteitsmanagementsysteem op 
basis van het hulpmiddel PREZO. Jaarlijks wordt dit geborgd door een externe audit. In 2017 
is voor alle locaties (verpleeghuiszorg) het gouden keurmerk behaald. 
De voormalig Amie-locaties hebben een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gebaseerd op 
het erkende hulpmiddel Bronzen Keurmerk. In het verleden is dit geborgd door externe 
audits. De afgelopen twee jaar heeft Amie geen externe audit meer uit laten voeren en is het 
keurmerk verlopen. De locaties hebben wel een werkend kwaliteitssysteem (handboek 
evaluatie, registraties/evaluaties van klachten/MIC, verbeterplannen enzovoorts). We kiezen 
ervoor om in 2018 locatie Meerleven op te laten gaan voor de externe PREZO audit. De 
andere twee locatie (Huis in de Duinen en Bodaan) zullen daarna volgen omdat 2018 voor 
deze locaties in het teken staat van een verhuizing en nieuwbouw. 
 
Een selectie medewerkers is getraind door Vilans met de toolkit ‘Minder papier, meer tijd 
voor zorg’. In 2018 wordt het bewustzijn vergroot en de toolkit toegepast, oa gericht op 
striktere overweging wanneer we kiezen voor blijvende of tijdelijke registratie en hoe we 
zoveel mogelijk registraties combineren in één systeem of werkwijze. Een voorbeeld daarvan 
is dat in de thuiszorg een aparte risicosignaleringslijst invullen in het zorgdossier onnodige 
registratielast is omdat het al geborgd is in de OMAHA systematiek waar we in de thuiszorg 
mee werken. 
 
Op basis van een notitie lerend netwerk heeft Kennemerhart ervoor gekozen om in 2017 
ieder geval een lerend netwerk te vormen met Stichting Sint Jacob. Vanuit een 
maatschappelijk en multicultureel perspectief kan Kennemerhart met een tweede 
organisatie kennis uitwisselen; namelijk met Fundashon Mariadal. Dat is een zorgorganisatie 
(ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis Kas di Kuido) in de bijzondere Nederlandse gemeente 
Bonaire. Het is een keuze is om het lerende netwerk te starten met 1 andere organisatie. De 
komende tijd zal Kennemerhart in het kader van de fusie volop bezig zijn met het leren van 
elkaar (locaties onderling). Dat is de reden dat we het lerende netwerk nu willen beperken 
tot één andere collega organisatie, en vanuit maatschappelijk oogpunt een verbinding willen 
maken met een zorgorganisatie van Bonaire. Daarnaast gaan we voor een eventuele 
uitbreiding van het lerende netwerk in 2018 de komende tijd in gesprek met ViVa Zorggroep. 
 
Kennemerhart heeft de ambitie om de organisatie verder te academiseren, mee te doen aan 
wetenschappelijk onderzoek en zich in de toekomst te kwalificeren voor Topcare. Om deze 
ambitie te verwezenlijken is een actief beleid gericht op het creëren van een klimaat waar 
medewerkers open staan zijn naar vernieuwing, nieuwsgierig zijn naar onderzoek en deze 
ambitie ondersteunen. 
In 2017 is Kennemerhart (SHDH) lid geworden van het UNO-VUmc, Universitair 
netwerkouderenzorg. Het eerste jaar van deelname (2017) had vooral het karakter van 
oriëntatie met een betrekkelijk passief lidmaatschap en bestuurlijke oriëntatie. Voor 2018 
wordt een actief beleid gevoerd om deel te nemen aan onderzoek. 
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Bijlage 6 Verdieping Leiderschap, governance en management 
De visie op zorg is ontstaan in samenspraak met alle belanghebbenden van zowel voormalig 
Amie als SHDH. Voor de Raad van Bestuur is de visie leidend en zij stimuleren het delen van 
goede voorbeelden/ verhalen en het aangaan van gesprekken en dialogen. In 2018 moet een 
vernieuwde planning en control-cyclus duidelijkheid en integratie brengen in de organisatie. 
Duidelijkheid in welke prioriteiten we nastreven en duidelijkheid door op basis van 
managementinformatie het gesprek aan te gaan over ‘doen we nog de goede dingen’ en 
‘doen we de dingen goed’.  
Integratie is in 2018 een belangrijk thema in onze fusie organisatie. Doordat Amie en SHDH 
al een tijd hebben samengewerkt, zij ondersteuning kregen van dezelfde Waardigheid en 
Trots coaches, en sommige medewerkers (behandelaren, leidinggevenden, 
beleidsmedewerkers) in beide organisaties werden ingezet, zijn er veel elementen waarop 
we de integratie verder kunnen bouwen. In een integratieplan is er aandacht voor de 
integratie van strategie, structuur (en werkwijzen) en cultuur.  
 
De Raad van Bestuur stelt zich ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alle 
zorgverleners en cliënt/naasten binnen de organisatie. Kennemerhart heeft, al voordat het 
Kwaliteitskader is gepubliceerd, nadrukkelijk gekozen voor duaal bestuur met een 
zorginhoudelijke achtergrond. De Raad van Bestuur is zich ervan bewust dat deze 
ondersteunende/faciliterende/transparante houding moet gelden voor de hele organisatie. 
Kennmerhart heeft hiervoor de volgende resultaatgebieden benoemd: tevreden cliënten, 
geïnspireerde medewerkers en een gezonde/lerende organisatie. Voor alle leidinggevenden 
in de organisatie is een Management Development traject gestart in 2017 om met elkaar te 
leren en ontwikkelen. Ook in 2018 organiseren we bijeenkomsten om te leren en onderdeel 
daarvan is ook het reflecteren op onze leiderschapsstijl en manier van sturen.  
 
In 2018 gaat de Raad van Bestuur zich samen met de OR beraden over de mogelijkheden 
betreft adviesraden (VAR, PAR). Het streven van Kennemerhart is om medewerkers te 
betrekken bij de beleidsvorming.  
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Bijlage 7 Verdieping Personeelssamenstelling 
De zorgvraag van kwetsbare ouderen verandert door veranderende voorkeuren van 
(potentiële) cliënten, toenemende dubbele vergrijzing, comorbiditeit en technologische 
mogelijkheden. De gevolgen hiervan zijn ook in onze praktijk zichtbaar. Het volume en de 
intensiteit van de zorgvraag in de thuissituatie neemt toe. En de cliënten die in onze 
verpleeghuizen wonen zijn zieker. Dementie en lichamelijk zwaardere beperkingen leiden tot 
een intensievere, meer complexe zorgvraag, meer vraag naar aandacht en toezicht en 
modernisering van onze woningen. Door de veranderingen in de zorgzwaarte, de 
toenemende complexiteit van zorg en de daling van de verblijfsduur van cliënten in de 
verpleeghuiszorg is er een spanning ontstaan tussen het competentieniveau van de 
zorgverleners en de eisen die daaraan gesteld worden. Uit onderzoek blijkt dat er een 
positief verband bestaat tussen het juiste competentieniveau van medewerkers en de 
kwaliteit van de zorg. Van hen wordt meer deskundigheid gevraagd voor 
gedragsproblematiek, voor zingeving en voor een zinvolle dagbesteding. 
 
Om onze medewerkers optimaal toe te rusten is innovatief personeelbeleid nodig dat het 
leveren van kwalitatief verantwoorde zorg aan de cliënt waarborgt en tegelijkertijd aan de 
vraag van onze medewerkers beantwoordt en uitval op latere leeftijd voorkomt. Wij gaan 
een beroep doen op de medewerkers om samen met ons de regie te voeren over hun 
loopbaan: door samen te kijken naar de portfolio van scholing en deze aantrekkelijk te 
maken, zodat zij een prikkel voelen tot bijleren, omdat het in hun belang is. Medewerkers 
presteren beter en verzuimen minder wanneer zij zich gelukkig voelen met hun werk. Wij 
zoeken medewerkers die zich in onze zorgvisie herkennen en daar energie uit halen, 
medewerkers die hun hart laten spreken. In het contact met cliënten en in het onderlinge 
contact met collega’s. In 2018 willen we ook ruimte vinden om de arbeidsvoorwaarden 
verder te verbeteren. Wij stellen met de ondernemingsraad een integrale agenda op, om 
onze medewerkers optimaal toe te rusten.  
 
In 2018 Investeren we in de werving van nieuwe medewerkers. In de eerste helft van 2018 
ligt de focus op onderzoek, analyse en uitwerken van verbetervoorstellen.  
We doen de volgende acties gericht op het behouden van medewerkers:  

- Opzetten van een strategisch personeels- en opleidingsbeleid zodat onze 
medewerkers graag bij ons blijven en zich hiervoor goed toegerust voelen. We 
nodigen hen uit om het initiatief te nemen voor een gesprek wanneer zij hierover 
ideeën hebben.  

- Opzetten van een functiehuis dat past bij de visie en strategie van Kennemerhart. 
Het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en verbeteren van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

- Onder controle brengen van het verzuim op alle locaties (minder dan 6%). We zetten 
hiervoor de functie verzuimexpert in. De HR afdeling van Kennemerhart 
standaardiseert, integreert en verbetert de processen. 

- Opstellen van een jaarkalender voor Arbo & Preventie, plannen de risico-
inventarisatie en evaluatie (RI&E’s) en het team Arbo & Preventie neemt deel aan de 
verbouwingsteams. 

- Participeren in het ESF project “eigen regie en duurzaam meedoen”, dat duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers beoogt, zodat ons beleid toekomstgericht is. 

 
Aandacht, aanwezigheid en toezicht 

- Op welke locatie werken de teams met kleinschalig wonen.  
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- Analyse van de personeelsplanning kwalitatief en kwantitatief, zodat we beter 
weten hoeveel personeel met welke opleiding, deskundigheid en competentie in de 
zorg wordt ingezet. Dit moet uitmonden in een verbeterd rooster- en planbeleid.  

- Elke locatie zorgt voor voldoende aanwezigheid en toezicht op de etages/ in de 
huiskamer. Best practices worden gedeeld tussen de locaties. 
 

Specifieke kennis en vaardigheden 
- Inrichten van een verpleegkundige dienst die 24 uur beschikbaar is voor alle 

Kennemerhart locaties en nauw samenwerkt met de artsen. Zo willen wij borgen dat 
er is 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten beschikbaar 
is. 

- Oprichten van een eigen intern consultatieteam en/of interventieafdeling. 
 
Reflectie, leren en ontwikkelen 

- Onze medewerkers deskundigheidsbevordering verzorgen trainingen voor de 
zorgteams en zijn op alle genoemde thema’s betrokken bij ontwikkelingen. Zij zijn 
bijvoorbeeld vanaf het begin betrokken als deelnemer van de werkgroep 
methodische/multidisciplinair werken. De trainingen zijn gebaseerd op de visie en 
kernwaarden, en de geldende richtlijnen/kwaliteitskaders. Indien van toepassing is 
er in de training altijd aandacht voor zorgdilemma’s. In 2018 krijgen de trainingen 
Leren over dementie en de basistraining methodische werken met het zorgdossier 
een vervolg.  

- Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV-er of contactverzorgende deel te nemen 
aan multidisciplinair overleg. Elke locatie/ team heeft een MDO planning. 

- In 2018 wordt het nieuwe BIG beleid voor Kennemerhart geïmplementeerd en 
wordt de training/toetsing daarop aangepast. 

- Individuele medewerkers kunnen meelopen in andere organisaties, zoals de 
organisaties uit het lerend netwerk. Argumenten voor de keuze van de organisatie 
moeten passen bij de individuele leerdoelen of passen bij de ontwikkelen/doelen 
van het zorgteam. Medewerkers krijgen een leerdoel (POP) en een ‘opdracht’ mee, 
en geven een terugkoppeling aan de organisatie (bijv in het werkoverleg, of in een 
projectgroep) om het lerend effect te vergroten en te borgen in de organisatie. De 
Raad van Bestuur legt zelf ook werkbezoeken af om inspiratie op te doen bij andere 
organisaties. 

- intervisie/feedback is een onderdeel van het MD traject van de teamleiders.   
- Wij maken de keuze om interne leerrondes/visitaties op te zetten (of een 

combinatie van interne audits en interne leerrondes). In 2018 gaan we ons 
oriënteren in de vorm van een pilot de werkwijze uitproberen en bijschaven. 
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Bijlage 8 Verdieping Hulpbronnen 
Kennemerhart wordt ondersteund door een Servicebureau en ontvangt ondersteuning bij 
cliënt- en medewerkeraangelegenheden, ICT, financiën, marketing en communicatie, 
dienstverlening (hiervoor facilitaire zaken genoemd), vastgoed (beheer en onderhoud, aan-
/verhuur, projectontwikkeling, gebouwveiligheid, milieu en duurzaamheid) en inkoop. Het 
Servicebureau bevordert de toekomstbestendigheid van de organisatie. 
De medewerkers van het Servicebureau zijn sparringpartner en adviseur, leveren 
management- en stuurinformatie en helpen daadwerkelijk bij de ontwikkeling en 
implementatie van het beleid. Zij bieden de kaders aan om te voldoen aan wet- en 
regelgeving. 
Leidend is optimaal tegemoet komen aan de vraag van cliënten, vrijwilligers en 
zorgverleners binnen de kaders die door de Raad van Bestuur zijn gesteld. Het Servicebureau 
ondersteunt de cliëntenzorg en de vrijwilligers en medewerkers die zorg en dienstverlening 
verlenen. Dat is de primaire drijfveer. De ondersteuning van het Servicebureau wordt door 
de medewerkers in de zorgdiensten ervaren als een welkome verlichting en als 
ondersteunend in hun dagelijkse werk. Dat betekent: creativiteit i.p.v. bureaucratie en een 
dienstverlenende houding.  
 
ICT 
Net als veel andere VV&T organisaties hebben SHDH en Amie hebben de afgelopen jaren (te) 
weinig geïnvesteerd en geïnnoveerd. In 2018 maken we een inhaalslag. Deze vernieuwing op 
ICT gebied stemmen we nauw af met de zorgdiensten en de ondersteunende diensten en 
geven we in 2018 in een zestal pijlers vorm: 
1. Basis op orde: toerusten vast en mobiel netwerk op digitale werkplek, telefonie 

en domotica 
2. Gebruiksvriendelijke informatievoorziening en applicaties: afstemmen 

applicaties op administratieve processen en zorgprocessen, introduceren van 
informatiesysteem 

3. Digitale werkplek: opstellen gebruikersprofielen, aanpassen werkplek aan 
moderne vorm van werken, transformeren van beheersorganisatie 

4. Moderne Telefonie: ontwikkelen van bereikbaarheidsconcept, oplossen urgente 
knelpunten in verband met oproep en telefooncentrales 

5. Ondersteunende domotica: keuze voor domotica platform  
6. Veilige persoonsgegevens: onderzoeken gegevensverwerking, beveiligen 

persoonsgegevens 
 
Vastgoed 
Eind 2017 is de manager Vastgoed, Dienstverlening en Inkoop aangesteld. Zij heeft de 
omvangrijke opdracht de stand van het vastgoed te transformeren naar de veranderende 
vraag naar wonen met zorg in de regio en bijbehorende financiering in de langdurige zorg. 
Daartoe wordt in 2018 een fundament gelegd door het opstellen van vier vastgoedpijlers. In 
het Strategisch Vastgoedplan, met een looptijd van 2018-2033, wordt de 
vastgoedportefeuille geanalyseerd, beoordeeld op mogelijkheden tot realiseren van de 
geformuleerde visie op wonen, zorg en dienstverlening, getoetst op haar 
exploitatiemogelijkheden (zowel voor all-inclusive verblijf als scheiden van wonen en zorg) 
en voorzien van een projectenkalender en investeringsbegroting. Daarnaast wordt in het 
2018 de MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) opgesteld. Dit MJOP wordt aan de hand van 
het (eind 2017 geformuleerde) onderhoudsbeleid en uitgevoerde inspecties naar de staat 
van het vastgoed opgesteld. Wij toetsen dit op financiële haalbaarheid. Ook stellen wij in 
2018 een Standaard Programma van Eisen (hierna: SPVE) op waarin wij de visie op wonen, 
zorg en dienstverlening vertalen naar concrete functionele en technische eisen aan onze 
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gebouwen. Dit document vormt het vertrekpunt voor vervangingsinvesteringen in het kader 
van onderhoud, renovaties en nieuwbouw. Vertegenwoordigers uit de organisatie leveren 
input in workshops. De processen, rollen, ondersteunende systemen en management 
informatie worden geformuleerd, zodat er een standaard werkwijze ontstaat en wij 
voorspelbaar worden.  

In 2018 staan veel bouwprojecten op stapel, waarvan de nieuwbouw voor Huis in de Duinen 
het meest urgent is. Zodra de overeenkomst met WoonZorg Nederland is gesloten zal de 
voorbereiding van start gaan met de verhuizing van de bewoners naar tijdelijke huisvesting 
op het terrein. Met cliënten en hun vertegenwoordigers spreken we over de tijdelijke 
huisvesting en de nieuwbouw en wij nemen hun advies ter harte. Verder realiseren we in 
2018 extra cliëntkamers in Overspaarne, de Molenburg en de Blinkert en brengen wij een 
twintigtal revalidatieplaatsen in A.G. Bodaan onder. Tevens ontwikkelen we een visie op het 
nieuwe werken en passen we kantoorruimtes aan om efficiënter te kunnen werken. En we 
voeren een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden om een zorghotel in 
Zandvoort te ontwikkelen.  

Als onderdeel van de dienstverleningsformule wordt de verhuur van zelfstandige woningen 
herijkt (de toewijzing, huurovereenkomsten en voorwaarden) en voorbereid op de koppeling 
met zorg en aanvullende diensten (bijvoorbeeld op basis van de levering van VPT en MPT). 
We starten in 2018 met proeftuinen om ervaring op te doen met het leveren van complexe 
zorg en dienstverlening in de wijk. In dit kader wordt in 2018 onderzocht welke complexe 
zorg en dienstverlening Kennemerhart kan leveren in de aanleunwoningen die om haar 
woonzorgcomplexen staan alsmede (grotere) wooncomplexen met (latente) zware 
zorgvragers. Inzet van moderne domotica is een belangrijk onderdeel van de 
basisdienstverlening die Kennemerhart gaat leveren.  

Inkoop 
De organisatie heeft behoefte aan een meerjaren inkoopbeleid. We scherpen de 
inkoopprocessen en procedures aan, definiëren rollen in het proces, inventariseren de 
ontbrekende processen. We verwachten eind 2018 de nieuwe werkwijze geïmplementeerd 
te hebben. 
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Bijlage 9 Verdieping Gebruik van informatie 
Over het algemeen is de basis van kwaliteitsverbetering de informatie van cliënten/familie. 
Bij Kennemerhart is de vraag hoe worden wij geïnformeerd worden over wat de 
cliënt/familie wil. Het uitgangspunt is dat we input willen voor de verbetercyclus op de 
werkvloer (zo dicht mogelijk bij de cliënt en de medewerker), en daarvoor is kwalitatieve en 
actuele (realtime, continue) informatie het meest effectief. 
 
De waarderingen op Zorgkaart Nederland (zie figuur 2 en 3) zijn per 
locatie/organisatieonderdeel verschillend. De uitkomsten vormen input voor het dynamisch 
jaarplan per locatie/organisatieonderdeel. 
 
Locatie  Gemiddeld Percentage aanbevelingen  

over 2013 tot en met 2017 
2016 cijfer 

SHDH 91% (334 waarderingen)   7,9 (60 waarderingen) 
Schoterhof  91% (82 waarderingen).  7,8 (39 waarderingen) 
Janskliniek 92% (48 waarderingen)  6,8 (2 waarderingen) 
De Molenburg 89% (46 waarderingen) 8,3 (1 waardering) 
Anton Pieckhofje 91% (32 waarderingen) 8,6 (12 waarderingen) 
De Blinkert 91% (35 waarderingen) 9,2 (1 waardering) 
De Rijp 91% (32 waarderingen) 6,9 (2 waarderingen) 
Overspaarne Te weinig waarderingen ingevuld 8,9 (2 waarderingen) 
Stichting SHDH 
revalidatie, 
Janskliniek, 
Molenburg en 
Schoterhof - Haarlem 

Revalidatie staat op zorgkaart en 
wordt in ieder geval intern gemeten. 
Maar op zorgkaart staan geen 
waarderingen. 

 

Zorg Thuis 94% (32 waarderingen) 6,8 (1 waardering) 
NB voor 2017 zijn wel 31 
waarderingen ingevuld 

Figuur 2 NPS Scores per 1 juli 2017 SHDH locaties 

Locatie  Percentage aanbevelingen 
Amie Gemiddeld 84% (74 waarderingen over 2013 

tot en met 2017) ) 2016: 7,5 (17 
waarderingen) 

Bodaan  Geen% (te weinig waarderingen). Over 2016: 
geen waarderingen. 1 waardering 2017: 4,2 
(kritiek op hygiëne) 

Huis in de Duinen  83% (40 waarderingen) 2016: cijfer 6.3 (6 
waarderingen) 

Meerleven  Geen% (te weinig waarderingen) 2016: 8.3 
(10 waarderingen) 

Figuur 3 NPS scores per 1 juli 2017 Amie locaties 

 
Wij kiezen ervoor om: 

1) Actief bij cliënten en mantelzorgers Zorgkaart Nederland onder de aandacht te 
brengen 

2) Via de patiëntenfederatie door middel van interviews onder cliënten en telefonische 
interviews onder mantelzorgers het aantal reacties op Zorgkaart Nederland te 
verhogen. 
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Dit geeft ons verbeterinformatie op basis van een kwantitatieve meting. De locaties nemen 
de uitkomsten op Zorgkaart Nederland mee als input voor het dynamisch jaarplan.  
Daarnaast hebben we ook behoefte aan meer kwalitatieve informatie van onze cliënten en 
hun naasten en dat zij ook kunnen meepraten over onderwerpen die er voor hen toe doen. 
Deels ondervangen we dat in familiebijeenkomsten die worden georganiseerd per locatie en 
vaak ook per team.  
Als aanvulling daarop willen we ook een erkend meetinstrument inzetten om kwalitatieve 
informatie te verzamelen. We kiezen daarvoor het instrument spiegelbijeenkomsten omdat 
het ook een bijdrage kan leveren aan het lerende klimaat. 
Verder onderzoeken we in 2018/2019  of er een koppeling mogelijk is met de evaluatiecyclus 
in het zorgplan (opnemen van individuele klantevaluaties via het zorgdossier). 
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Bijlage 10  Verbeterparagrafen 
Op basis van een zelfde format (dynamisch verbeterplan) zijn diverse doelen uit dit 
kwaliteitsplan uitgewerkt in een dynamisch verbeterplan. De vier kwaliteitscommissies, de 
stuurgroep kwaliteit en de locaties beheren monitoren de doelen elk aan de hand van een 
eigen dynamisch verbeterplan. Het verbeterplan is dynamisch omdat bijgestuurd wordt op 
basis van nieuwe managementinformatie gedurende het jaar. De locaties bespreken hun 
verbeterplan met de lokale cliëntenraad. 
 
 
Locatie Verbeterpunten 
Alle locaties Alle locaties hebben voor een groot deel te maken met dezelfde 

verbeterthema’s. Elke locatie heeft echter wel eigen 
knelpunten/oorzaken voor verbetering geanalyseerd en vertaald in 
eigen verbeteracties. In grote lijnen zijn de volgende onderwerpen 
in hun dynamisch verbeterplan opgenomen:  
- Implementatie gesprekscyclus en cliëntkarakteristiek. 
- Coaching on the job op methodisch werken m.b.v. het 

zorgdossier. 
- Uitvoering geven aan HIP verbeterplan. 
- Uitvoeren van verbeterplan medicatieveiligheid (er zijn 

verbeterdoelen per etage). 
- Incidenten bespreken per team (casusbespreking in BOPZ MIC 

MIM overleg en per locatie verbetermaatregel nemen om per 
team te leren van incidenten).  

- Organiseren familiebijeenkomsten. 
- Jaarplanning deskundigheidsbevordering uitvoeren. 
- Ontwikkelgesprekken met medewerkers.  
- Het rooster en planbeleid is bekend onder de medewerkers en 

de roosteraars zijn in staat om het rooster- en planbeleid te 
hanteren bij het roosteren. 

- Voormalig SHDH locaties: tussentijdse externe PREZO audit. 
Daarnaast is het dynamisch verbeterplan van een aantal locaties aangevuld met specifieke 
verbeterthema’s: 
Overspaarne - Overspaarne dat zich nog meer gaat richten op complexe 

zorgvragen van mensen met dementie. 
- Elke woning wordt uitgebreid. 

Janskliniek - Verbeterplan IGZ. 
- W&T plan. 

Schoterhof - Kleinschalig organiseren, uitvoeren plan van aanpak 
- Plan van aanpak n.a.v. scan 
- In 2018 zal de inrichting van een revalidatieafdeling, gericht voor 

cliënten met dementie, worden voltooid met aandacht voor de 
gebouwelijke inrichting, specifieke competenties personeel, 
apart zorgpad, financiering en PR. 

De Rijp - Kleinschalig organiseren, uitvoeren plan van aanpak 
- Implementatie plan welzijn, aanschaf materiaal  
- Onderzoek welke vorm van afstemmingsoverleg helpend is 
- Familie heeft toegang tot het digitale zorgdossier via Carenzorgt.  
- Plan decubitus uitvoeren. 
- Ontwikkelen triage methode verpleegkundigen en 

verzorgenden. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Kwaliteitsplan Kennemerhart 2018 

Versie: 22 januari 2018 35 

Locatie Verbeterpunten 
- Leren van incidenten op teamniveau door inzet evaluatie 

verpleegkundigen. 
Meerleven - Behalen van het PREZO keurmerk. 

- Uitvoeren HIP verbeterplan (uitrol HIP beleid), uitvoeren HIP 
audit door externe hygiënist, geschoolde aandachtvelder HIP 
coacht medewerkers.  
 

Bodaan - Jobrotatie wordt overwegen 
- GRZ, cliënten Huis in de Duinen verhuizen naar Bodaan  
- Uitvoeren HIP verbeterplan (uitrol HIP beleid), uitvoeren HIP 

audit door externe hygiënist, geschoolde aandachtvelder HIP 
coacht medewerkers.  

Huis in de Duinen - Verhuizing 
- Uitvoeren HIP verbeterplan (uitrol HIP beleid), uitvoeren HIP 

audit door externe hygiënist, geschoolde aandachtvelder HIP 
coacht medewerkers.  

- Uitvoeren verbeterplan medicatieveiligheid. 
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Bijlage 11  Hulpmiddel methodisch werken 

 

 

  De cliënt: Wie of wat doet ertoe? 
 

Cliënt karakteristiek: 
Wie is de cliënt?: Wat is de levensloop? , wat geeft 
welbevinden?, wat is belangrijk voor hem/haar?  
Wie behoren tot zijn/haar sociaal netwerk? Wat is 
voor deze naasten (familie) van belang?, zoals 
informeren, wensen, verwachtingen, betrekken 
 

Wie zijn de contactpersonen?, Is er een 
vertegenwoordiger?. Welke medewerkers zijn 
betrokken? (persoonlijk begeleider, arts, 
behandelaars, AB e.a.  (tabblad Algemeen) 
 

- Wat is het ziektebeeld, wat zijn allergieën en de 
reanimatieafspraak? (tabblad Overzicht/medisch 
overzicht). Niet reanimeren bij notities.  
Medische info vastgelegd door SO in Ysis.  
 

Evaluatie: Wat speelt er bij de cliënt? 
Wonen, behandeling, zorg, benadering, 
omgang passend en naar tevredenheid? 
- Welke risico’s zijn er bij de cliënt? 

(risicosignalering en valconsultform.) 
- Welke gezondheidsproblemen en 

omstandigheden belemmeren de cliënt 
in zijn welbevinden? (zorgleefplan) 

- Zzp en BEM (Beheer eigen medicatie Ok? 
BEM? (Medimo) 

Plan: Wat is met de cliënt afgesproken? Waar kan de cliënt op rekenen? 
- Welke behandeling of benadering is afgesproken? (behandelplan, episodes, benaderplan) 
- Bij welke vragen ontvangt cliënt zorg- en ondersteuning? (tabblad: zorgplan) 
- Welke verantwoorde risico’s, middelen en maatregelen (vbm’s) (Ysis, VBM onder zorgplan) 
- Welke ondersteuning bij beheer en toediening medicijnen (BEM in Medimo)  

Do: Verlenen van de afgesproken zorg en rapporteren conform afspraak  
- Lezen overdrachtsagenda: cliëntafspraken op die dag 
- Lezen overdrachtsrapportages: bijzonderheden en veranderingen 
- Jezelf informeren over uit te voeren zorg: zorgleefplan, zorgkaart 
- Uitvoeren van de afgesproken zorg/activiteiten  

Persoonlijk en op maat, Met aandacht en in samenspraak, Sociaal betrokken 
- Rapporteren in zorgplan bij de doelen, bij Tab Dossier voor overige rapportages. 

Multidisciplinair methodisch werken Kennemerhart   
Het draait om de cliënt, het welbevinden en wie en wat er voor hem/haar toe doet. 

Persoonlijk en op maat, Met aandacht en in samenspraak, Sociaal betrokken 

Act: Actualiseren van de afspraken in 
- cliënt karakteristiek, ziektebeeld 
- zorgleefplan,zorgkaart, agenda 
- benadering, behandelplan en episodes 
- palliatief beleid, vbm’s, medimo 

Check:  De omgang, zorg, behandeling  
passend houden bij de vraag  
- Zorgleefplangesprek multidisciplinair 

(periodieke evaluatie: voorbereiding en 
gespreksverslag)  maximaal 6 weken na 
verhuizing en minimaal 1x per 6 
maanden 

- Afstemmingsoverleg multidisciplinair op 
aanvraag  t.b.v. passende benadering, 
zorg, behandeling, dagbesteding.  
(verslag bij doel zorgleefplan)   

 

Plan: Hoe ziet de dagelijkse en 
terugkerende zorg er uit?  
- (zorgkaart). Praktische informatie 

dagelijkse zorg: ziektebeeld, welke 
zorg, wanneer, hoe, aandachtpunten  
uitvoer en benaderingswijze, wel/niet 
rapportage, , transfers , benaderplan  

- (agenda) Vaste afspraken van cliënt of 
terugkomende taken) 

- Overige afspraken zoals  
o wondbehandelplan,  
o episodes transfer, benaderplan 
o medicatie in Medimo,   
o protocollen 
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